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╝ 

 :مقدمة

أضحت ة، حة واهلواتف الذكي  ات واإلنرتنت والكمبيوترات املسط  انتشار الفضائي   يف ظل  

فون من الصعبة واملخيفة التي تواجه اآلباء، فالكثري من اآلباء يتخو   تربية األطفال من املهام  

  .براءهتم مأطفاهل فقدأن يحيذرون  الفساد املنترش يف املجتمع، و

تهم عقلهم وروحهم ونفسي   مهم؛ لكن  أمٌر  -ةً تغذيًة وصح  -االهتامم بجسد أوالدك 

.. وهوشخصي    .أوالدك.وبطريقة تعاملك  ،صح بالرتبيةتنمو وذه تتهم أهم 

عاية التي من شأهنا أن ر له الر  غري مرشوط، وتوف   فالرتبية املثمرة هي: أن متنح طفلك حًباً 

وجتعله  وتزرع  يف نفسه بذور  األخالق  الفاضلة، خ فيه االعتداد بذاته،وترس   ،تزيد ثقته بنفسه

 اًل ملواجهة احلياة الصاخبة بثباٍت.مؤه  

 للبدء بالرتبية؟ما أفضل وقت  -1

الثالث األوىل من حياة الطفل هي أفضل األوقات  السنوات   يشري معظم اخلرباء إىل أن  

ه ك قدراتي طفل  م  ن  يف هذه السنوات ي   ،طفلك ألثرها يف نمو   نظراً بمامرسة الرتبية، للبدء 

 ،االستطالع   حب  م ، ويتعل  ه  لوتقب  احلب  م إعطاء سيتعل   ة،ة واالجتامعي  ة والعاطفي  الفكري  

ر   ليبني  ها،كل  ف عىل األشياء الغريبة، وحيتاج طفلك إىل هذه الصفات عىل التعر   واإلرصا

 ة.ويعيش حياة منتجة وسعيد ،ةعالقات اجتامعي  
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  :حقائق ثالُث -2

ر ذواتنا، ونحن ا ال حيسن التعامل مع نفسه، فكثرياً من   إن   احلقيقة األوىل: نحن ال نقد 

ل االعرتاف باخلطأ.. وال نعرتف بفضل اآلخرين.. فكيف يمكننا ، وال نتقب  نانامرس جلد ذات

 .يهم؟التعامل مع أوالدنا وكيف نرب  

ءة حول بناء الذات وإىل الذلك أدعوك   تربيتها.. ففاقد اليشء ال يعطيه.لقرا

ق، وكذلك تربية األوالد احلقيقة الثانية: األب  هباال يكفي أن يقوم  ،اليد الواحدة ال تصف 

مها عىل وحدها، بل ال بد  من التعاون بني الطرفني،  أو األم   ،وحده فال جيوز أن يت كل أحد 

تعل الً  وبالتايل  ،ةل املسؤولي  الطرف الثاين ال يتحم   بأن   اآلخر، ويرمي عن عاتقه املسؤولي ة، م 

 .احلبل عىل الغاربلألطفال نرتك 

 ،ذلك ، وإىل أن يتم  ة كاملةً سؤولي  املحتميل الطرف الثاين ينبغي عدم و ،فينبغي عدم اليأس

 اعتمد عىل نفسك يف تربية أوالدك.. 

أن حتث  رشيكك الثاين عىل بيف ذلك.. وأنصحك لك  وهذا الكتاب سيكون نعم املعني 

  قراءته..

 يروى أن شابًا انطلق مبتهجًا إىل حكيم، وقال له: 

 .وجئت إليك لتعطيني نصائحك يف تربيته ،وهبني اهلل ولدًا البارحة-

 رت كثرياً يا ولدي..رفع رأسه قائاًل: قد تأخ  ثم   فأطرق احلكيم قليالً 

 !؟كثرياً  تأخرت   :فوجئ الشاب وتساءل يف نفسه

 فأردف احلكيم قائاًل:
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الً،  فرتبية األوالد تبدأ من تربية نفسك ،ر برتبية أوالدك مبكراً كان ينبغي أن تفك   - من ثم   أو 

ن  اختيار زوجتك التي ستعينك يف ذلك.. س   ح 

 بإعطائك أهم   ،عىل استدراك ما فاتك -بإذن اهلل-هذا الكتاب سيعينك  ..ال تي ئ س

ر الرتبية املبدعة.. وفيه وسائل تنفع للتعامل مع نفسك ومع الكبري والصغري..  أرسا

ام دنا، بل املجتمع والبيئة يسامهان يف تربية أوال احلقيقة الثالثة: يف بعض املراحل يكون إهن 

، وهذا يدعونا لالهتامم بالبيئة التي حييا فيها أوالدنا، فنحسن تربيتهمالنصيب األوفر يف  هلام

 حتك  نن ونحاول أ ،التي يدرس فيها أوالدنا اختيار األحياء التي نعيش فيها، واملدارس

ٍ ب چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ ٹ ٹحسن، وهكذا قدر املستطاع: سلوك أوالدهم  أ رس 

دة خرج الفرد ة جي  رسي  األام كانت الرتبية ، وكل  ة هي األصل  األرسي   الرتبية   أن   ، وال تنس  (1)

ناً للمجتمع قوي   املجتمع هيدم ما  ة أن  بحج   .. لذلك ال هتملوا أوالدكمضد  االنحرافات ًا حمص 

 .ونتبن

 جديد: جهاٌز -3

دليل  بالسؤال وبقراءة ،جهزة اجلديدةاستخدام األلناس عىل معرفة كيفية حيرص أغلب ا

ءة الظلم أال   أليس من املستخدم، دليل  نسمح ألنفسنا أن نمس جهازًا جديدًا قبل قرا

خوفًا من اخلطأ يف التعامل معه، بينام نرشع برتبية أبنائنا دون قراءة حول هذا ، هماستخدا

 اًل عن حضور دورة تدريبية يف ذلك!فض ؟املوضوع

 من التعامل مع أصعب بكثري ،دةة واملعق  ة املتغري  التعامل مع النفس البرشي   أن  مع 

 األجهزة اجلديدة، لذلك جيب االعتامد عىل الدراسات والكتب يف تربية أوالدنا. 

                                                           
 .286اآلية:  –سورة: البقرة  (1)
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عىل مبادئ تربية  كالتي تقوم بتدريب ،بإحدى الدورات بااللتحاق  د  د  رت  لذلك ال ت  

ءة واكأوالد شاهدةو ،لسؤال، واحرص عىل القرا هبذا  ة التي هتتم  الربامج التلفزيوني   م 

 .واسترش اآلباء الناجحني يف تربية أطفاهلم ،املوضوع، واطلب النصيحة

  :حدِّث أساليَبك -4

ب ال احلقيقة  أين  ، : )الكاتب حيلم!(وال تقلالوسائل املقرتحة يف هذا الكتاب،  جر 

ك ، وناجعة هناك أساليب جديدة أخاف عليك ذلك، فأنت مقتنع أن   باألساليب أن ك تتشك 

 هذا الكتاب! ، ولذلك اقتنيت  العقيمة القديمة التقليدية

فذ   ء اجلديد.ب ومتت عفافتح النوا  اهلوا

ذ كل  ما يف  :ال أقول لكأنا  تأبى أن تتنزل يف قوالب ثابتة، ألن  الكتاب، فاحلكمة  هذا نف 

وأمامك يف هذا الكتاب حديقة  حال ما يناسبها، املناسب، ولكل  ف احلكمة تقتيض التص  

 أفكارًا جديدة.. ع  انتق  منها ما يناسبك.. وأبد   ،كبرية مليئة باألزهار واألفكار

 ة:قواعد عملّي -5

ر األكرب، هو املؤث   بعيدًا عن التعريفات والتنظريات والتحليالت، يبقى األسلوب العمل  

 فكم سمعنا نصائح عامة

 .ولدكيف ابن  الثقة  -

 .عل م ولدك االعتامد عىل نفسه - 

 ن م  يف ولدك حمبة اهلل..  - 

 هذه األهداف؟إىل كيف أصل -: لكن األهم   ،ها نصائح مجيلة ومفيدةوكل  

 ق هذه النصائح؟وكيف أطب  
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، يستطيع تطبيقها ةات سلوكي  ة، عىل شكل خطويف هذا الكتاب راعيت األساليب العملي   

ولو مل يعرف الفلسفة واملبادئ التي انطلقت منها هذه النصائح، مع حريص عىل  إنسان، كل  

ن عندك قاعدٌة تبدع من خالهلا وسائل  جديدة..حت ى  ،أمر تعليل كل    تتكو 

مت  و ،ةحماور عام   ةالنصائح إىل أربع مت  وقد قس   موضوعات  ةعد  حمور إىل  كل  قس 

 تسهل مراجعتها.حت ى  ةٍ رئيس

 أسرار التواصل واحلوار: احملور األّول

  احلياة سّر احلبُّ -1

نت  عنها ال ل   رب   ع  ي  وجل ل   لقها اهلل عز  املشاعر اجلميلة خ - ة والديه ام شعر الطفل بمحب  فكل  ، خز 

هم هبا، وأن تشعر   ،تك هلم عن حمب  أن تعرب  ينبغي لكن  ،همحتب   أن  فال يكفي ، ه  طمأنينت   ت  زاد  

 .(كعرب  عن حب  ) :لذلك

الذي يمكن  (التدليل)من  اً هذا رضب رون  م ي، ألهن  مهم خيجل من إظهار احلنان ألطفاهلبعض -

حيتاجه اإلنسان  ،احلنان واحلب والعطف غذاء كامل ، والواقع أن  ي إىل إفساد أطفاهلمأن يؤد  

ء واملاء..  كحاجته للهوا

لة والعناق واحلمل واملداعبة، بشكل ب  والق   ةوالضم   ،ال حترم أوالدك من اللمسة احلنون -

 فقد    متناسب مع سنهم،
 
ول  اَّلل  س  ب ل  ر  ي ☺ ق 

ل  ن  ب ن  ع  ال ٌس حفيده احل  س  ٌ  ج  ه  أعرا ن د 
ع    و 

: ال  األعرا ُّ  ف ق 

د   -  ل  و  ن  ال 
ًة م  رش   ًدا ،إ ن  يل  ع  م  أ ح  ن ه 

ب ل ت  م  ا ق   .م 
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 ر   
ي ه   ف ن ظ ر  إ ل 

 
ول  اَّلل  : ثم   ☺س  م  »ق ال  ح  ر  م  ال  ي  ح  ن  ال  ي ر   .(2)«م 

معانقة طفلك جزءًا  اجعل، لذلك التعبري عن الغضب أسهل عىل األهل من التعبري عن احلب   -

 ة والشعور بالقبول.د الدفء واملود  فهو يول   ،ةاليومي   عاداتكمن 

 من قول:  أكثر   -

 ".قوله: "وأنا أحبكمنه ًا، وال تنتظر يه عاطفي  الكلمة تغذ  ك، فهذه ك( لولد  )أحب   -

من  أكثر   يشءٌ  فاجلامل   واخل ل ق، ،ةوالشخصي   ،والفكر ،الروح مجيلة، مجيلة   : أنت  ك  قل البنت   -

 .جسدي   د مجالجمر  

 خارج البيت! عن هذه الكلامت  ابنت ك  ى ال تبحث  حت  

  موُهُلَباْق -2

ض   ة،ات املرتبطة بمرحلتهم العمري  ويصدر عنهم بعض السلوكي   ،رونيندفع األبناء ويتهو   -  غ 

وهذا ال يعني قبوهلا، بل يكفي  ،ز عليهاوال ترك   ،رهم الطفويل  عن اندفاعاهتم وهتو   الطرف  

ومن خالل مالمح وجهك، بدون حاجة لتعليق أو  ،رأسك عن عدم قبولك بحركة   التعبري  

 كم.إبداء ح  

لقة والطباع(احرتم وتقب ل  - ى لك إحداث اتصال يتسن  حت ى  ،أوالدك كام هم )من حيث اخل 

 وإحداث تغيري نحو األفضل. ،فتتمكن من مساعدهتم ،معهم قوي  

ر  دائاًم د، يه عىل التمر  يقو   ك  فذل   ،ه  أمام   ك  ولد   إصالح   من   اليأس   هر  ظ  ال ت  - من(  أن  وتذك  )الز 

 .املشاكل   بعض   كفيٌل بحل  

                                                           
 (7/ 8( صحيح البخاري، )2)
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  .ويعطيه ثقة بالنفس ،توقع من طفلك األفضل دائاًم، فهذا سينعكس عليه بال شك   -

، هاش  ، وع  طفلك حيياهاالتي  ة  احلالي   اللحظات  برسوٍر  تقبل   - ه   ى لو كان  بداًل من أن تتمن   مع 

 .ة  احلقيقي   ه  ن  من س   أو أكرب   أصغر  

وأن تنسى اإلساءة، فهذا سيجعل منك إنسانًا وأبًا  ك  عىل إساءاهتم،أوالد   م أن تسامح  تعل   -

 .فاضالً 

  التأثري التواصل سرُّ -3

ونربات  ،كولغة جسم ،كمن خالل مالمح وجه ،كجوارح لولدك باهتامم وبكل   ت  أنص   -

ة عن التي تنبعث بني الفينة واألخرى معرب   ،كوود   تكوحمب   كة عن حناناملعرب   كصوت

 .ابن ك يقولهمك ملا موافقتك وتفه  

ً لعيني ،بعينيكمع  ابنك   ل  تواص   - ثكناظرا د   وهو حي 
ر  و ،ه  ذلك  ، فإن  ه  وجهك عنبأن تشيح احذ 

تنظر تنشغل  عنه بيشء آخر، كأن ال  ؛لشخصهتقديرك ة وقل   ،ا يقولهملة اهتاممك يوحي بقل  

 وأنت تسمعه... ف أو احلاسوبللهات

 ب  وأ   ،ابتسم باستمرار -
ح باإلنصات له د  مع احلذر من  ،مالمح االطمئنان ملا يقوله، واالنرشا

 ،لساعةإىل اوال تنظر  ،ك  ع وقت  ضي  ي  ه أو أن   ،عىل مضض ه  ل كالم  ك تتحم  إشعار الطفل بأن  

 ك تقول له: ال وقت لدي  لكالمك.كأن  

ك، يلإهًا بالنسبة ، مهام كان املوضوع تافه اخلاصةعندما حيكي لك أحد مواقف ك  طفل   ال تقاطع   -

 فهو يعني له الكثري.

)عمل، سفر، مريض يف املستشفى، طالق( تواصل مع أوالدك بوسائل  ا األب الغائب يفأهي   -

 .متابعتك إي اهمو ك هبم، ليشعروا باهتاممامل ختلفة، االتصال 
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ً بينك وبني ولدك،مبارش اً جسدي   اً واحتكاك ،اتصالٍ  عالقة   ة  ثم   اجعل   -  ،من خالل ملسة احلنان ا

ة عىل املبني   د العالقات  ذلك يوط   ه.. فإن  ، ووضع يدك عىل كتفوالعناق ي،وتشابك األيد

 .. التفاهم  رس  ي  وي   ،ل لغة التواصل العاطفي  ويسه   ،ةاملحب  

من خالل حركة الرأس أو  ،مك ملا يقولهمبديًا تفه   ،وبشكل رسيع ،ق عىل ما يقوله ابنكعل   -

عره  با ي  .. م  (ما شاء اهلل)أو  (، نعم)ـ اهلمس ب  فتزيد طمأنينته.. ،باهتامم ه  ك تتابع  أن  ش 

 ،ل أن يكون بجانبهي فض  بل  يكونا عىل كرسيني متقابلني، ال حيب ذ أ ،ث ابنهليحد   إذا أتى األب   -

 بالقرباالبن  من( ليشعر األب عىل كتف ابنه )اليد اليمنى عىل الكتف األي وأن تكون يد  

 .واألمن والرمحة

ا  إذا نام االبن   - دعوة صاحلة، وأصلح غطاءه، ولو بوقب له، وادع له  /األم(األب)فتعال إليه أهيُّ

 (.تصبح عىل خري يا حبيبي) فتح عينيه، قل له: 

خ هذا املشهد يف عقله أي بني اليقظة واملنام، وسيرتس   ،عندها سيكون االبن يف مرحلة الالوعي

 ووجدانه.

  يهماحلوار ينّم -4

ضون وملعرفة املشاكل التي يتعر   ،ما جيول يف قلوهبم وخاطرهم ملعرفة ،افتح احلديث معهم -

 ا.هلا وخيبئوهنا عن  

 يف حال سفرك أو ابتعادك عنهم. ،ةلكرتوني  بإحدى الوسائل اإل أوالدك رسائلإىل أرسل  -

و  ا   - عىل  مبأهن ونيشعر مجتعلهحت ى  ،ةألوالدك بعض القصص املرحة عن حياتك اليومي   ر 

 .اتصال بعاملك اخلاص
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ح  لك الفكرة،  ،عند احلديث مع ولدك -  وأعد  ، عرب  البنك عن هذا ،وتفهم املوقف  حني  تض 

 فن  ل تعل مه اختصار ما يريد قوله، و ه  ك.. لتعل ميلإإيصاله  ما يود   باختصار وبتعبري أدق  

 .امللل بينكامحدوث ة يف التعبري، وتقلل هبذا من احتامالت ق  التعبري عن مشاعره، والد  

جهة نظرككيف و ،أبناءك   تفاوض م كيفتعل   -  بطريقة حمرتمة. ،تقنعهم برأيك أو و 

 .داً أن ترى العامل بعيني طفلك، فهذا أدعى إىل فهمه جي   حاول   -

اول فتح  العلب املعدإ-  هذا أن   هأخربة أو )البالستيكي ة( بأسنانه، ي  نذا رأيت  ابنك حي 

،السلوك خيلخل أسنان ه  يف ذلك ،هتاويضعف قو   ه  ة رأيك،حت ى  ناقش  وال تكتف   يقتنع  بصح 

د   جر    .امل شني   هذا السلوكهن  يه عن  بم 

ي قدرته عىل املوازنة ز ثقته بنفسه، ويقو  ذلك يعز   ام أمكن ذلك: فإن  خذ رأي  ابنك كل   -

 والرتجيح.

  النقد واملدح فّن -5

 ،االنتقاد ب  جتن   :، وال تكن كالذباب ال يقع إال عىل القذرال تقع إال عىل الزهر ،كالنحلة كن   -

وال  عندما يرتكب خطأ، همع ث  حتد   د،بشكل جي  ف عىل طفلك عندما يتص   الثناء   م  وتعل  

ز عليه.، وال ولكن أتح له الفرصة لتصحيح خطئه ،فعلتهتتجاهل   ترك 

)أراك مستمتعًا بدراستك،  :ةة واملزاجي  ابنك النفسي   حال ،أبرز بصوت واضح وبإعجاٍب  -

ً(ة تركيزك مع واجباتك، أراك قوي  ك يف قم  أشعر أن    .ًا ومثابرا

ً لسلوكه احلسن، واحرص أن تكون االبتسامة  - ابتسم البنك وأنت تنظر يف عينيه تقديرا

 فاالبتسامة املصطنعة يدركها الطفل بسهولة. ،صادقة
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ويف  (3)«حتابوا  هتادوا»: ☺د، يقول ة للطفل عىل سلوكه اجلي  ه: ال تنس  اهلدي  أعطه شيئًا حيب    -

فهي يف آخر القائمة، وال جيوز أن  ، ة هي األساسالوقت نفسه ال يمكن اعتبار املكافأة املادي  

 .هومشاعرالطفل ة تكون الدافع دائاًم، لئال يكون الباعث عىل السلوك من خارج نفسي  

التي تثبت  ةاألدل   عن ،مواقف سابقة يف بحث يف حياتهيساالبن احذروا: فعند مدح أو ذم  -

وا حقًا، فذم   هذه الصفة موجودة فيه أن   جازماً  عتقديحت ى  ،فيهوجود مثل هذه الصفة 

 السلوك ال الشخص.

هي  ،وإظهار العيوب بغرض تقويمها ،سياسة االنتقاد والتجريح املستمر ،مع األسف -

التغيري، كام  يستخدمها اآلباء واألمهات مع أبنائهم لتحفيزهم عىلالتي  األوىل االسرتاتيجية

 ه ال يوجد أحدٌ ومن املفارقات  أن  الناس حولنا،  مع كل   عالقاتنا نستخدمها يف

 ه، لذلك ابتعدوا عن النقد.حيب  أو االنتقاد  يقبل فينا

 واملدح: نا بل غمرناهم بالتشجيع  فيهام أوالد   موقفان مل ننقد   -

 .ةل مر  أو   نا الكالم  م ابن  أوالً: عندما تعل  

 .ةل مر  م امليش أو  ثانيًا: عندما تعل  

 .نون من النجاحفقط، ونحن متيق   وقٍت  ا مسألة  نا أهن  ليقين  

 .هومشي ام تعاملت مع كالمهكل  يشء تريد تعليمه البنك ك تعامل مع

مرة واحدة  د األخطاء، ونبحث عن العثرات، وحينام نجدها هنب  نا دائاًم نتصي  مشكلتنا أن   -

نا حدة فإن  ة واون أمراً صحيحًا ولو مر  ة" ولكن إذا ما رأيناهم يؤد  لننتقد أبناءنا "بحسن ني  

                                                           
 مالك يف املوطأ.اإلمام رواه  (3)
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 ونغض   !أخرياً  أثمرت جهودنا يف النقد املستمر   معتقدين أن   ،نبتسم يف دواخلنا بصمت

 .!الطرف ونميض دون أي تعليق

ك، وهي طريقة رائعة، إليصال يسمع   ، بحيث  معك يف الغرفة امدح ولدك يف غري وجوده-

  ل  ب  من ق   للتصديق ةاملدح بشكل عفوي وأكثر قابلي  
 ك.ابن 

اآلخرين ال يرونه  ه شخص مذهل، وأن  ه وأباه وحدمها من يعتقدان أن  أم   عندما جيد الولد أن   -

م الولد مستقباًل أن ة أهله وصدقهم، وسيتعل  بموضوعي   عىل هذا الشكل، سيساوره الشك  

 الصعب، لذلك ال تبالغ باملدح. ب واقعه املر  غ ويكذب ليتجن  وأن يبال ،يغش  

هت له ولو وج   ،ل مسؤوليةسيصبح سلوكه منهزمًا ال يتحم   ،دك بنفسهلو تزعزعت ثقة ول -

ز تقدير ولدك ه مهزوم نفسيًا أصاًل، لذلك عز  ألن   ،مالحظة سيسارع للدفاع عن نفسه أي  

 لذاته واحرتامه لنفسه.

كالغضب  ،هي تعبري عن االنفعاالت التصفات   ، ألن   عن حقيقتهيعرب  ك ال ولد   ف  تصُّ  -

نا وتقديرنا، وأن نرفض  له عن حب  واإلحباط واخلوف.. لذلك علينا أن نتقب ل الطفل ونعرب  

 .تصفه اخلطأ فقط

من خالل توجيه املدح  ،د: وهو أسلوب مكافأة سلوك معني  امدح طفلك لكل  سلوك جي   -

ما  :جدًا.. أو أنت ذكي   ،الواجب الذي كتبته رائع ،: ما شاء اهللد، مثلوحتديده بالسلوك اجلي  

 حذيفة أنت طفل مبدع. ،ها مجيلةت  ب  اللعبة التي رك   ،شاء اهلل

 .الكلمات )قل /ال تقل( ُرْحِس -6

للكلمة تأثري كبري يف نفوسنا وعقولنا وسلوكنا، لذلك انتبه أللفاظك وكلامتك مع ابنك 

نه، فبعض  والشعور بالذنب  ،الكلامت تغرس يف أوالدنا عدم الثقةفهي تصوغه وتكو 
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ستسجل هذه « غبي»عندما ندأب عىل القول له إنه ، ووتدعوه لالمباالة والتهت ك ،والتقصري

، (ني غبي  إن  ) :يشء، يقوالن ما دام والداي اللذان يعرفان كل  »الرسالة يف الالوعي عنده: 

 «.فعاًل، فهام ال خيطئان أبداً  ني غبي  فهذا يعني أن  

 العبارات:ب هذه لذلك أرجوك جتّن

 يشء. لن تصلح أبًدا ألي   أنت -

 .لكم أمتنى لو مل أنجبك، أو إننا مل نكن نريدك -

 .؟!لهذه الدرجة أنت غبي  أ :أو .ما أغباك :أو ،غبي   -

 ة.أنت عديم الفائد -

 ال يمكنني احتاملك. -

 أو أرميك يف الشارع.. ،إذا مل تصلح من نفسك، فسوف أعطيك للجريان -

 .(دة تريدها منهأو أي صفة جي  ) .امً منظ  بدًا أو ألن تصبح حمرتمًا  -

 ب.كاذ أنت -

ة لن تصلح هل أنت -  ًا.أبدذه املهم 

  .؟أو فالن؟ أو أختك ؟!ملاذا ال تصبح مثل أخيك -

 .ٌح وقبي سمنيٌ  أنت   -

 ما أوسخك. -

 لوالك ما حصل كذا وكذا من املشاكل.. -

 ي.إذا فعلت ذلك، فأنت لست ابن -

 ن.ك، لكأحب   -

 ك..لولِدمن هذه العبارات أكثرْ و

 ك.أحب   -
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 ؟.ككيف حال -

 ب.إنسان طي   نتأ -

 ه.يشء ختتار يمكنك أن تفعل أي   -

 .الذكاء شديد   أنت   -

 .اهلل رزقني بك ن  ألسعيد  أنا -

 ًا.ز جد  متمي   أنت -

ا، عليك  أن تلتزممعند -  م 
ٍ
 به، فأنت صاحب عزيمة وإرادتك قوي ة. ا تبدأ بفعل  يشء

 ك.أشعر بالقلق علي فلن ،يمكنك الذهاب -

 ل.مجي أنت -

 ة.هلذه األرس الكثري   تضيف   أنت   -

 ..يف فعالً  متازٌ  أنت   -

 ت.ك كام أنني أحب  إن   -

 ك بكذا؟نحو هذا األمر؟ أو ما رأي   ك  ما شعور   -

 ك كثرياً.أنا أحرتم   -

 م.من الكبار الذين أعرفه ة من كثريٍ للمسؤولي   الً حتم   أكثر   أنت   -

 .اإلرادة ك قويُّ ألن   ،أحالمك ن من حتقيق كل  سوف تتمك  أنت  -

 ك.ني فخور بإن   ،رائعٍ  بعملٍ  ت  لقد قم   -

 ك.علي االعتامد   ه يمكن  ألن   ،سعيد أنا -

الدت ك  ك منذ حلظة ك نحب  أنا ووالدت   -  .ف أبداً نا لك لن يتوق  ، وحب  و 

 اً.رومفك   عظيامً  رأساً  ك حتمل  أكتاف   إن   -

 ا.هل ال حد   مواهب   متتلك   أنت   -

 ة.صحبتك متع إن   -
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 .اً معجب بك حق   ناأ -

 .ه  تى ثامر  آقد  عملك الشاق   إن   -

 ربيةالّت أسراُراحملور الثاني: 

  ةّيِرْحنصيحيت ِس -1

 ة ترفض املبالغة يف الوعظ، وتسأم ويصيبها امللل، وأضعف أنواعه الوعظالبرشي   النفس   -

 صح.لغ بالوعظ والن  ااملبارش، لذلك ال تب

ٍة أو من أجل  األرسة   بأعاملك وتعبك،بكثرة وتذكريه  ،كثرة املن  عىل الطفل-  بخاص 
من أجل ه 

ٍة،   ص من ذلك املن  عادة ما ينتهي بمحاوالته التخل   ،جيعله يف موقف ضعف وتأنيب بعام 

 ، لذلك ال تكن من انًا.بالرسقة أو اهلروب واللجوء لغريك ،املستمر  

الكالم  وبن بامللل والسآمة، يصيب اال ،وإعطاء املعلومات اإلطناب يف احلديث والوصف -

 ز أكثر تأثرًيا وقوًة يف اإلقناع، لذلك أوجز كالمك.املوج

ل   ت فيض إىلبجدوى هذه األوامر، كثرة األوامر دون إقناع  - ، وتلغي لتنفيذاالبن إىل آلة ل حتوُّ

 ل وبني  ته وتضعفها، وجتعل منه شخًصا انقيادًيا مستسلاًم ال كيان له، لذلك عل  شخصي  

 السبب واعتمد اإلقناع.

  األطفال مهنُة اللعُب -2

 واحلسني احلسن مع يلعب كان ☺ النبي  العب مع أوالدك بني الفينة واألخرى، ف -

فأفضل هدية تقدمها لولدك أن تلعب معه، واخلروج عن دائرة الناصح الذي ، ¶

 يعطي احللول ويصدر األحكام.
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يل أي  من ما كانت أفضل طريقة لتعليم الصغار  - أي  درس تريدين  تها األم  خالل اللعب، فحو 

 .ولعبة بسيطة تعليمه لطفلك إىل مسابقة وحتدي 

ة جلميع جوانب تنمية الطفل، ويعترب وسيلة طبيعي   اللعب مهم   ،هو عمل األطفال (للعبا) -

العب » كام قيل: ،ة بني الطفل والوالدينيف تكوين عالقة إجيابي   لتعلم األطفال، وأمر أساس  

 .اللعب   قيمة   ر  لذلك قد   «به سبعًا، وصاحبه سبعاً ابنك سبعًا، وأد  

ة جتربة هام  ذلك  إال أن   ،بون فوىض كبرية عندما يلعبون ببعض األشياءقد يسب   األطفال   مع أن   -

 م من خالل اللعب.ون مهاراهت  وينم   ،م، فهم يستكشفون حميطهمبالنسبة إليه

 ،(اللعب بالصناديق الفارغة)بعد فتح الصناديق وإفراغها، يبقى مصدر فرح األطفال األكرب  -

الصناديق الكبرية تتيح للطفل فرصة استكشاف عامله يف العلبة، يمكن للطفل أن  ألن  

 ،ق بطائرة، أن يقود سيارة أو جيلس يف بيته، ومثله  اللعب بالوسائديستكشف قبواً، أن حيل  

هو تنمية املخي لة  (األلعاب)إىل حصون وقالع وأماكن لالختباء، لذلك هدف وحتويلها 

 اإلبداعية وليس التسلية فقط.

ته عىل وتظهر شخصي   ،وتظهر مكنونات نفسه ،تهف الطفل عىل سجي  فرتة اللعب يتص   -

ونحو  ،هوهم نحو عادات حسنة يف اللعبووج   ،حقيقتها، لذلك راقبوهم أثناء اللعب

 الكثري من التجاوزات فتصبح عادات. اهتم، وإال فيمكن أن متر  حتسني مسلكي  

فذلك يعطيه ثقة  خصوصًا إن كان صغرياً  ،اً عندما تلعبان سوي   ،اسمح لطفلك بالفوز عليك -

 بنفسه.
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  منِّ شخصية ابنك  -3

نفسه هو األكثر نجاحًا يف احلياة، لذلك وضبطًا ل ،الطفل األكثر صرباً  أن  التجارب أثبتت  -

 النفس. ط  ب  وض   الصرب   كمموا أوالد  عل  

 متنحه ثقة بنفسه أكثر.وهذه خطوة  ،ةاختيار اهلدي   فامنحه حق   ،أشياء كثرية الطفل   حيب   -

ويمكننا والرباءة،  الفطرة، فهم عىل األطفال   الناس   وأطيب  ر، ا نتصو  بون أكثر م  الناس طي   -

 .إخراج أحسن ما فيهم، إذا أخرجنا أحسن ما فينا

وهي إحدى متطلبات عملية  ،طفال ما بني السنة األوىل والثالثةاألطبيعي لدى  كلمة "ال" رد   -

ة.. وهي إىل االندثار مع بعي  ة والتة مقابل االعتامدي  وح نحو االستقاللي  نواجل ،النفس   النمو  

  ته بالظهور.بل افرح هبا، فولدك بدأت شخصي   ت، لذلك ال تقلق من كلمة "ال"الوق

 .ل والثبات واجلد  م الصرب والتحم  يتعل  حت ى  أي عمل يبدؤه، م  عل م طفلك أن يتم -

ال تسخر مطلقًا من أحالم طفلك، وحاذر أن تسخر من أجوبته، أو آرائه أو استفساراته،  -

 جتاه مجيع إنجازات طفلك مهام كانت صغرية! ةالشديد ةوأظهر احلامس

وأن نمنحهم الفرصة  ،ع أوالدنا عىل القيام ببعض األمور وحدهممن الرضوري أن نشج   -

ل بعض املسؤوليات،  فهذا ي كسبهم مهارات ال بد  منها. ،يكافحوا قليالً ول   لتحم 

هل تعرف صاحب الرشنقة؟ الذي شاهد الفراشة الصغرية تتعذب يف شق  رشنقتها فأخذته  -

 .الرشنقة، فخرجت الفراشة ضعيفة األجنحة فأكلها النمل! وساعدها عىل شق  هبا، الرأفة 

م بأنفسهم، ومواجهة بعض مصاعب احلياة، هتكالالفرصة حلل  مش لذلك أعط  أوالدك

  كصاحب الرشنقة. كن  وال ت
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   تهم وسالمتهمصّح -4

رت تعل م اإلسعافات األولية، فربام حتتاجها يومًا ما يف إنقاذ طفلك، وشبكة املعلومات وف   -

 الكثري من املعلومات املفيدة.

ده عىل غسل يدي ،ةعل م طفلك املحافظة عىل نظافته الشخصي   - بالصابون قبل وبعد  هوعو 

 .النظافةببه دائاًم الطعام، وتنظيف أسنانه يوميًا، فهذا من شأنه أن حيب  

ش اجلنس. -  عل م طفلك دروسًا يف الدفاع عن النفس، وتعليامٍت تقيه التحرُّ

  ةأساليب تربوّي -5

البديل؟ هذه السياسة: ؟ ما ال تنشغل كثرياً باملايض واملستقبل، واتبع سياسة )واآلن( ما احلل   -

  ة أكثر.)واآلن( جتعلنا نعيش بفاعلي  

 . لذلك اعتمد سياسة البدائل ،ئ له بديالً أن هتي   ،أفضل أسلوب لتغيري سلوك غري مقبول -

كي ة، اخلادم، ونحوهم[ ، العم  ة، العم  ، اجلد  ]اجلد   مثل: نزلامليسكن معك يف  ن  استعن بم   -

اجلميع باجتاه  يصب  حت ى  ،ةسياستك الرتبوي  بوأخربهم  ،يسامهوا معك يف تربية أوالدك

 .واحد

ب ذكر أخطاء طفلك السابقة، فال حتاسبه أبدًا عىل ما فات، فام فات مات، وإياك أن تكون جتن   -

 د األخطاء بال نسيان!ويعد   ،ال ينسى املايض ،حماسبًا دقيقاً 

: "ال" من اهلام أن نقول: )ال( ألوالدك - احلياة فيها املنع والعطاء،  يعتادوا أن  حت ى  ،قولوا

 وا مطالب أوالدهم، وال يسمح هلم قلبهم أن يرفضوا طلبًا هلم.فاألهل حياولون دومًا أن يلب  
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  هيوالّن األمِر أسراُر -6

لذا ال تطلبوا من طفلكم أن يكون  ،دةزوا عىل  األمور امللموسة بداًل من األمور املجر  رك   -

 كم تريدون منه أن جيمع ألعابه بعد االنتهاء منها مثاًل.ارشحوا له بأن   بل   ،اًم""منظ  

أو يعترب  ،ل خطورة عليهك متنعه من يشء بالفعل يشك  د بأن  "ال" للطفل: تأك   :قبل أن تقول -

ً سي  حق    وترغب بتعذيبه فقط. ،ك تكرههال يعتقد أن  حت ى  ،بب له الس  ئًا، وبني  ًا أمرا

ك بقولك: د من أن  وحينام تقول: ) ال ( تأك   ال تكثر من املنع، - ك تعنيها، وبني  له السبب، ومتس 

 .ال

 وبي نوا له كيف يفعل ذلك. ،ارشحوا بوضوح لطفلكم ما الذي تريدونه منه -

موا تلبية ما يريده أوالدك برسعة أمر جيد، ولكن من اهلام أيضًا أن يتعل   ":رجاء قل له: "انتظر -

ك ، يمكنك مثاًل أن ترشحي له أن  (أريد أن آكل)الصرب واالنتظار قلياًل، فعندما يقول لك: 

 . إلنجاز العمل الذي بني يديك، ثم  ست لب ني له طلبه بعد الفراغ منهمضطرة 

 ينأسرار تعليم الدِّاحملور الثالث: 

  ةالرتبية اإلميانّي -1

أنت عندما تغيب  اهلل ى{ فسيطيعر  ي   اهلل   ن  أ  ب   م  ل  ع  ي   م  ل  }أ   تعاىل: ولدك عىل قول اهلل عندما تر    -

يتك عنه، وهذا يعني أن    ة.قابة الذاتي  عنده الر   قد نم 

ثهاهلل عليه م  ع  عل م طفلك االستمتاع بن   - إىل  ها وبالتفصيل، حاول أن تلفت نظرهكثرياً عن ، حد 

عم هذه الن   أن    لهبني  ثم   !وما أكثرها ،العتيادنا عليها ،ناسم التي ال ينتبه إليها الع  الن  

 ه.وحب   م  ع  ا شكرها بعبادة املن  تستوجب من  
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: )اهلل   -  ال تكثروا من ذكر العذاب والنار والقرب، )اهلل حيرق بالنار من فعل كذا..( بل قولوا

 )حاشاه ش للعذاب!رشيٌر متعط   اإلهل ر أوالدكم أن  ال يتصو  حت ى  كذا( من يفعل   حيب  

 .(تعاىل

 -حفظكم اهلل  -أستودعكم اهلل  -السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أكثر من قول:  -

د عائلتك -اكم اهلل قو   ك بحنانض   - بارك اهلل فيكم.. إىل مجيع أفرا وامهس قائاًل: اهلل  ،م  ولد 

 فلهذه األلفاظ نوٌر يرسي يف الن فس. يرىض عليك يا ولدي..

 هلل. جوء  يعتاد اللُّ حت ى  حاجة ملن يمرض وعند كل   ب من ولدك الدعاء  اطل -

 ق قلبه باهلل.يتعل  حت ى  قل له: هذا رزقنا اهلل إياه، ،هعندما يأكل ولدك شيئًا حيبُّ  -

   بناء أخالقهم -2

 العرتاف بخطئه عندما خيطئ، مه أيضًا اعندما ختطئ أمام طفلك، اعرتف بخطئك، فهذا يعل   -

 .: أنا آسفوقل     

 فون عندما خيطئون.مهم كيف يتص  نا بذلك نعل  ألوالدكم، ألن   اعتذروا  

بدورهم  مونونحاول تصحيحها، سيتعل   ،أخطائناونعرتف ب نا نقرُّ نا أن  عندما ن ري أوالد   -

 والعمل عىل تصحيحه. ،االعرتاف باخلطأ

ف، أو  - ة أو ة مشكالٍت نفسي  ب له أي  تسب  اطلب من طفلك أن يساحمك عندما تسء معه التصُّ

 ة.عاطفي  

مه ة األوىل، فهذا من شأنه أن يعل  املر   ، أو األشياء منعل م طفلك أال حيكم عىل األشخاص -

 .وعدم االستعجال يف االختيار أو احلكم وأن يكون عنده تأني  ،دقيقالت  



22 

 

 .بالوعد والوفاء   احلديث   مه صدق  أن يعل   ه  ف  بوعودك دائاًم معه، فهذا من شأن   -

 له. قدوةٌ  مه االستئذان عىل غريه، فأنت  غرفة طفلك قبل دخوهلا، فهذا يعل   باب   اطرق   -

 احم  طفلك من مشاهدة الربامج التلفازية غري املفيدة، وكذلك غري املناسبة لعمره، وحاول   -

ره  حرمان   ك ال تريد  إقناعه بأن   د له أرضا ح له سبب رفضها، وعد  يفهم حت ى  ها،، بل وض 

 بنفسه. هاويقتنع ويرتك

 -   وال تسمح له بالغياب إال  د بالضبط،اصطحب طفلك إىل املدرسة يف املوعد املحد

 .د عىل النظام واالنضباطتاعيحت ى ألسباب قاهرة، 

  َكديَن َكديَن -3

 هت  نب   ك بخطأ أنتنروك  ذ  ي   حني  ة وبخاص   ،م أوالدك األمر باملعروف والنهي عن املنكرعل   -

يتعلموا منك حت ى  بأعذار واهية، أو تعتذر   ،بوال تتهر   ،باخلطأ مبارشة اعرتف   ،سابقاً  عليه

 اجلرأة عىل االعرتاف باخلطأ.

واجعلهم جيالسون األخيار،  ،مصادقتهم ظروف   وهي ئ ،بة ألوالدكابحث عن الصحبة الطي   -

وصاحبات  ،ملتزمات برشع اهلل ،هتاآل فالن عندهم بنات يف عمر بنا فاألم عندما تعلم أن  

ر، واألب أيضًا يفعل  ولتدعوهن   ،بصحبة بناهتا فلتكثر من زيارهتن   قل  خ   إىل بيتها باستمرا

 أوالده الذكور.مع ه نفس   اليشء  

ع طفلك وساعده عىل أن يرسل املال أو اهلدايا إىل العائالت املحتاجة، أو أن يضع  - شج 

 مساعدة اآلخرين.يعتاد  عىل عمل اخلري وع يتشج  حت ى  عات،النقود يف صندوق الترب  

ك بوالديك، -  .وك عندما تكربيرب  حت ى  اجعل أطفالك يرون مدى بر 
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ده عىل الصالة ،وظ ف رغبة طفلك يف تقليد الكبار - والعادات  ،والعبادات األخرى ،بأن تعو 

 احلسنة.

 ينالدِّ ماُدِع -4

إذا كان هناك  ،وهكذا ،إليه بعد مخس دقائق أو ثالث عد  ثم   ،لينامعند إيقاظه للصالة: اتركه  -

 اك أن تبغ ضه بالصالة.ع له: "قم رشح اهلل صدرك" ونحوها، وإي  سع من الوقت، وادمت  

 ة..ابة عن الوضوء والصالة جذ  أفالم )فيديو( تعليمي  عن ألوالدك  ابحث -

 فال تقولوا له:  ،أوالدكم باللباس ر أحد  وتأخ   ،إذا أردتم اخلروج -

 .صل  برسعة تأخرنا-

: أرسع    بالصالة. وال ترسع   ،باللباس بل قولوا

أرجوكم اهتموا ، اوا هبلُّ ص  ي  ثم   ،ليفهموها وحيفظوها ،ها هلموفرس   ،م أوالدك قصار السورعل   -

 باملعاين وابتعدوا عن احلفظ من غري فهم..

ادًة مجيلة، لتشجيعهن  عىل الصال  -  وسج 
 مخارًا وردي  اللون 

  ة.اشرت  لبناتك الصغريات 

ة يف ي  قم أيضًا بعمل مسابقة شفوثم   ًا،بعمل مسابقة يف تطبيق الصالة الصحيحة عملي   قم   -

تثمر التعليم و ،متعة ةفالربامج العملي   ة،ق بالوضوء والصالة بسيطة تتعل  قهي  مسائل ف

 .إضافة إىل عدم نسيان املعلومة ،يعالرس

م  )حفلة الصالة( عندما يبلغ ولدك السابعة واشرت له سجادة وثيابًا للصالة وهدية حتى  -
أ ق 

 يرسخ حبُّ الصالة يف قلبه.
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 ال خوفًا منه. ،ًا باهلل تعاىلب  وا ح  عل مهم أن يصلُّ  -

 بيت اهلل -5

 .مسجد احرص عىل أن يكون بجوار ،ك ملنزلكعند اختيار -

 ،املساجدارتياد  ده اصطحب طفلك معك ألداء الصالة يف املسجد، فهذا من شأنه أن يعو   -

 .والصالة يف مجاعة

إن  ه  خ  هناك وتوب   ه  وتقيد   ،ولدك الصغري الذي )ال يستطيع ضبط نفسه( للمسجد ال تصحب   -

 ،ه يف غري أوقات الصالةاصحب  بداًل من ذلك  املسجد،بذلك فسيكره  ،عبأو أراد الل   ،كحتر  

ً قادرًا عىل ضبط نفسهال يزعج أحدًا، وعندما يصبح مي  حت ى  مه آداب اصحبه بعد أن تعل   ،زا

 عىل التزامه. ه  كافئ  ثم   ،املسجد

 أوالدك للمسجد أحيانًا أخرى. ايأخذول  تعاون مع جريانك، خذ أوالدهم للمسجد أحيانًا، و -

 تاملشكال أسرار حّلاحملور الرابع: 

  قوانني املنزل -1

الشعور عىل طفلك ضع جمموعة من القواعد واحلدود يف البيت، لضبط األمور، هذا سيساعد  -

ر املشيو ،باألمان من    ت،كالمنع تطو 
بقيها دائاًم ض   نطاق السيطرة.وي 

م بالتنفيذ طالبوهمثم   ،اتفقوا مع أوالدكم عىل ساعة النوم - موضع جدل   علوه، وال جتوااللتزا

. ع يومي   ورصا

ثم   ومنمثاًل، اد عىل الرب  بتعليقه أو إلصاقه يف موضع بارز، كأن  ت لصقيه  جدول القوانني  ثب تي -

عىل  (صح  )وإشارة  ،ف اخلطأعىل التص   (X) ضعي عىل جدول العقاب والثواب إشارة
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لعقاب او الثواب أن يتم  عىل حسن السلوك، هذا اجلدول سيجعل سلوكه نصب عينيه، 

 .بشكل يومي  

نني تكب لكم وتكب ل األوالد، واعملوا بروح القانون، ولتكن القوانني مرنًة  - ال جتعلوا القوا

  تصبح بال جدوى.أحيانًا، عىل أال  

  حْبإىل ِر ارةحتويل اخلس -2

النضج ال يأيت  ه ناضج، ألن  فال يعني أن   ،اً ضج، فإذا كان ولدنا ذكي  والن  هناك فرق بني الذكاء  -

 لذلك ساحموهم فهم ما زالوا أطفاالً.والتجربة،  إال مع العمر  

واستطاعوا أن يتعل موا من  ،طويالً  اإلخفاق   العامل ملء باألمثلة عن أشخاص عانوا من -

، ولدك يف بعض املجاالتإخفاق من  منه نجاحًا باهراً، لذلك ال ختش   ويصنعوا خفاقاهتم إ

عه  .وشج 

يف مهامت معينة، فال نسارع إىل حل  هم إخفاقأحيانًا كثرية علينا أن ندع أوالدنا يواجهون  -

فون من تلقاء أنفسهم ج، ونبقى يف ونقف موقف املتفر   ،األمور نيابة عنهم، بل نرتكهم يتص 

 إذا طلبوها بأنفسهم. ،عىل استعداد لتقديم الدعم أو املساعدةالوقت نفسه 

 .داً عل موا هذا ألوالدكم جي   ،م منهاجتربة علينا أن نتعل  هو بل رعبًا، ليس م  )اإلخفاق(  ن  إ -

كم سوف تكونون بجانبهم ملساعدهتم عىل عرب التأكيد هلم أن   ،ناجعلوهم يشعرون باألما -

 دون أن نعلمهم االتكالية.، إخفاقهم ب عىلالتغلُّ 

، ولدكم ر  تعثُّ عند  - ل تتحم   توأن ،ك مل تدرس كفايةقولوا له: عليك أن تعرتف بأن  يف دراسته 

 أكرب. أنت بحاجة إىل العمل بجدي  ،ة التاليةة تقصريك، لذلك يف املر  مسؤولي  
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  همتكالالتعامل مع مش -3

د عدم الثقة فيه ويف ويؤك   ،بالطفل من سوء الظن   يعد   ،تفسري السلوك دائاًم بشكل سلبي   -

 الظن   ئ، لذلك ال تسي إىل انعدام الثقة والتواصل بني االبن وأهلهأخالقه، وهذا يؤد  

 .بولدك

 .ر؟ملاذا تأخ   - :فرق كبري بني أن تسأل ابنك -

 .واحلرص عىل سالمته ،من باب االطمئنان عليه

 .ر؟ملاذا تأخ   -وأن تسأله 

 .ال تعامله كمجرم، لذلك فيه وسوء الظن   ،اماالهت  من باب 

 واطلبي منه أال   ،ن الكتابة عىل اجلدرانمملاذا متنعينه  :الكتابة عىل جدران البيت: ارشحي له -

سخ بسببه، وخذي منه األقالم طوال هذا اليوم ف ما ات  كام عليه أن ينظ   ،ر ذلك ثانيةيكر  

ة ثانية صة للورق فقط، وعندئذ قومي بحرمانه األقالم خمص   بأن   ريهذك   ،فقط، إذا أعاد الكر 

 ه.من يشء حيب  

 شياءأو نرفع من أمامهم األ ة، لذا من احلكمة أن نخفياألطفال بطبيعتهم خملوقات فضولي   -

 ة ما فيه خطر عليهم.التي تغرهيم بالعبث هبا، وبخاص  

ني كالي  فيصبحوا ات   ،نا بذلك نؤذهيمإن  ف ،ونغرقهم "باملساعدة" ،عندما نسارع إىل إنقاذ أوالدنا -

 .ه بنفسهتكال، لذلك أعط  ولدك فرصة ليحل  مشاإلرادة والصرب ضعيفي

- ، نع من اللعب خارج البيت   ،ة هناكوزل   ،صب بجروح نتيجة وقعة هنالم ي  ف الطفل إذا م 

من املخاطر ، لذلك ال حترموا أوالدكم به وعدم الثقةعليه، شعرون مستقباًل باملخاوف تفس

 ة.ة العادي  احلياتي  



27 

 

  ةإدارة اخلالفات الزوجّي -4

م ال يدرون ما حيصل بالفعل، ألهن   ،نأو مراهقو األوالد، وهم صغار أمام   إياكم والشجار   -

 وسيشعرون باخلوف والذنب وانعدام األمان. ،وسيخافون، ويظن ون أهنم السبب

لدين: يف وقت أكثر  - هدوءًا، ات فقا عىل الطريقة التي تريدان أن تتجادال عند اخلالف بني الوا

 ،هبا، ات فقا مثاًل عىل أن تتكل ام بصوت هادئ وغري عاٍل، أو عىل حل  خالفاتكام يف غرفة النوم

أو أن تذهبا معًا يف نزهة بالسيارة وتعودا بعد أن  ،أثناء وجود األوالد خارج البيتيف أو 

ر بحر  كان قادريشجار، جيب أن يكون الرشيينتهي ال ة، دون أن خياف أحدكام ي  ن عىل احلوا

 من أن خيرج اآلخر من الباب وال يعود.

ما أوتيتام من صرب قاعدة عدم  ة ورمحة، احرتما بكل  وحمب   قيي ر  أن تتجادال ب   من الرضوري   -

 ،(ال شتائم، ال إهانات)ة أمام األوالد خاص  ب ،جرح مشاعرهبعدم  و ،املساس بكرامة اآلخر

 ة.ناقشا األمور بموضوعي  

أو  ،ة، ليخرج أحدكامخذا اسرتاحة فوري   :إذا كنتام ال تريدان احتدام اجلدال أمام األوالد -

ويف وقت الحق، عندما هتدأ  ،يشء أو ينشغل بأي   ،مع األطفال أو يلعب   ،التلفاز يشاهد  

 ة.انفعالي   ث بشكل أقل  يمكن التحد   ،األمور

سبب املشكلة"  أنتم ستصلهم رسالة مزدوجة: " بسبب األوالد أمامهم:عند شجار الزوجني  -

ناو  ب  ما دام أ   ،و " نستطيع أن نفعل ما نريده ، لذلك عىل حتديد الصواب واخلطأ" ني  غري متفق   ا

 والد.جتن بوا الشجار أمام األ
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  )العقاب(:كاِئالّش امللُف -5

، بعد هدوء ، وفليكن نادراً منه، الرضب مرفوض بتاتًا، وإن كان ال بد   - النفس واألعصاب 

يًا وتربيدًا ًا وتشف  ة، ال أن يكون انتقامي  إلشعار الولد باجلدي   ،اً وليكن تأديبي   ،وعدم الغضب

مل يرضب قط  إال  ☺ ترضب فهنيئًا لك، فرسول اهلل لغضب الضارب! وإن استطعت  أال  

 أثناء اجلهاد يف سبيل اهلل.يف 

خ يلغي لغة - من الدفاع عن النفس واخلوف  ، فاالبن يدخل يف حالالتواصل والتفاهم الصا

ز اهتاممه عىل الطرق التي حتميه من ردود أفعال غري منتظرة، وال من الصوت املرتفع، ويرك  

خيبد خ يعد أسوأ طرق التعامل مع  ، كام أن  ي أي اهتامم بسلوكه الذي أثار هذا الصا الصا

 ر الرضب.الطفل، وآثاره أسوأ من آثا

موجودة هذه الصفات  ه أن  ت هذه األوصاف، وتقنعتثب   ،ئةووصفه بنعوت سي   ،شتم الطفل -

ً بينه وبني شامته، لذلك احذروا الشتم ا تعل  فيه! كام أهن  ف عاًل  مه البذاءة، وتبني حاجزا

 ئة.واأللقاب السي  

ته وثقته بنفسه، عىل نفسي   ئة، فهذا له تأثري كبريرغبتك يف أن تنعت طفلك بألقاب سي   قاوم   -

  .(4)چيب  ىب مب خب حب جب يئ  ىئ مئچ ٹ ٹ ر قول اهلل تعاىل:وتذك  

يف مكان  جيلس   ب  املعاق   الطفل   جعل  ا :اً رائع اً تأثري التايل، فقد ثبت  أن  لهالعقاب  عليكم أقرتح   -

د حمدود  د  ، وحم   آخر، كاللعب ب ل عبةال ي غادره 
ٍ
.. التلفزةأو متابعة برامج  ،وال ينشغل بيشء

 ة  ال فائدة من إطالة وقت عقابه، فال جتعل مد  ويستطيع التفكري يف ما ارتكبه من غلط، حت ى 

 إىل خطئه. ه لن يعود  ر أن  يقر  حت ى  أو ،أكثر من عرش دقائق ،يف مكان العقابمكوثه 

                                                           
رات  -(4)  .11اآلية:  –سورة احل ج 
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  ٌزْني َكولِد ُلْقَع -6

مه هذا طرح أسئلة عىل طرح األسئلة، سيعل   عهل لطفلك، شج  كن مصدر املعلومات األو   -

حة، يمكنك إنشاء عالقة  عندما يكرب، ومن خالل اإلجابة عن أسئلة طفلك بالصدق والصا

 ة عىل الثقة واالحرتام املتبادلني.مبني  

يوم، فهذا من شأنه  كل   (معلومة جديدة) أو ) معنى جديدًا ( أو (كلمة جديدة)عل م طفلك  -

 .زينوجيعله مستقباًل من املتمي   ،ة عندهة والعلمي  اللغوي   أن يثري الناحية

م منك أيضًا، وأن عه عىل أن يتعل  ح لطفلك ما قد تتعلمه منه، فهذا من شأنه أن يشج  وض   -

 .يكون شغوفًا بالتعلم

امية   واملبادئالفاضلة، م ي  اقرأ له احلكايات التي تغرس فيه الق   -  القراءة والكتاب. ، وحب  الس 

م ابنك، فهي تساعد عىل ة حينام تعل  ة واألشكال التخطيطي  استخدم الرسومات التوضيحي   -

ر.  الفهم والتذكُّ

ءة، واحرص عىل  اشرت   - عهم عىل عادة القرا ألوالدك كتبًا وقصصًا تناسب عمرهم، وشج 

جود    يف البيت. مكتبةٍ  و 

نات ،اصطحب طفلك إىل القرى - نات ،وحديقة احليوا ر يف ويتفك   ،واملزروعات ليشاهد احليوا

 لولدك.يف الزراعة واحليوان خلق اهلل، واحرص عىل نقل معلوماتك 

سة ذه املؤس  من أن  القائمني  هبد فتأك   ،لدراسة أبنائك إذا اخرتت حضانة أطفال أو روضة -

 مدهزو  ت ال تنس  أن  و ،وعىل العناية باألطفال وتربيتهم ،بون عىل اإلسعافات واالنعاشمدر  

د  منو ،ة لرعاية طفلكوبالتعليامت اخلاص   ،لالتصال بك كرقم هاتفب سةفانظ تأك   ة املؤس 

 ها.وحسن جتهيز
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قبة قبل أن ترتكي ابنك يف احلضانة: وتأك   - هل يعرف فريق العمل كيف  :دياطلبي البقاء للمرا

 .يتواصل مع األطفال الصغار؟ وكيف يتعاملون مع مسألة التأديب؟

 ا..َنَعَم َكبوقِت متّتْع -7

 يوم. حاول قضاء بعض الوقت مع أطفالك كل   -

لك وأرستك اطفأواألوقات اجلميلة مع  ،جازات واملناسباتاحرص عىل قضاء األعياد واإل -

 بدالً من قضائها مع أصدقائك.

قضاء املزيد من الوقت مع من  مكنتتحت ى  ة،حاول جاهدًا أال تعمل يف العطالت األسبوعي   -

 .أرستك

 بها:  ُحَصأْن ٌبُتوُك ..  اقرتاح أخريًا:

ءته سيعطيك الكتاب فكل   ،(5)ةأقرتح عليك أن تقرأ هذا الكتاب أكثر من مر   ت  قرا ام أعد 

ب  فهاًم أعمق، وتت ءة إعادة  وج  ام شعرت أن تعاملك مع أوالدك قد أصبح كل  القرا

نا تنسى ومتل  وتنشغل.. وحتتاج إىل من يذك    رها:قاسيًا.. فنفوس 

 [55 :ذارياتال] چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ

 .[74: الفرقان] چۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے چ 

يب  {
ن  ي ه  أ  إ ل  ل ت  و  ك   ت و 

ي ه  ل   ع 
 
ي إ ال  ب اَّلل 

ف يق  و  ا ت  م  ت ط ع ت  و  ا اس  ح  م  ال  ص  يد  إ ال  اإل    [88]هود:  }إ ن  أ ر 

 

                                                           
، كام باشا شمس حسانللطبيب  ،الزمان هذا يف أبناءك تر  كيفكتاب: الرتبية وأنصح بقراءته من أمجل كتب  (5)

ار، أنصح بكتابات األستاذ مصطفى أبو سعد،  ستاذ التلفازية لألربامج الووكتابات أستاذنا الدكتور عبد الكريم بك 

 وهي متوفرة عىل شبكة املعلومات.إبراهيم اخلليفي، 



31 

 

 الفهرس
 2.........................................................................إهداء.

 3.................................................................... مقدمة

 3................................................للبدء بالرتبية؟ ما أفضل وقٍت 

 4...............................................................حقائق ثالث  

 5.............................................................. .جديد جهازٌ 

ث أساليب ك  6.............................................................حد 

 6...............................................................عملي ة قواعد  

ر التواصل واحلوار ل: أرسا  7...........................................املحور األو 

 8........................................................احلبُّ رس  احلياة  -1

 9...............................................................وهم ل  ب  اق   -2

 10...................................................التأثري  التواصل رسُّ  -3

يهم  -4 ر ينم   11........................................................احلوا

 13......................................................فن  النقد واملدح  -5

 14.......................................... الكلامت )قل /ال تقل( ر  ح  س   -6

 14..........................................ب هذه العباراتلذلك أرجوك جتن  

 16.............................................كوأكثر من هذه العبارات لولد  

بية ر  الرت   16.................................................املحور الثاين: أرسا

 16......................................................ري ة ح  نصيحتي س   -1

 18...................................................عب  مهنة  األطفال الل   -2

 19......................................................ك ابن   نم  شخصية    -3

تهم وسالمتهم  -4   19....................................................صح 



32 

 

ة  -5  20........................................................أساليب تربوي 

ر األمر والنهي  -6  20...................................................أرسا

ين ر تعليم الد   20...........................................املحور الثالث: أرسا

 20........................................................الرتبية اإليامني ة  -1

 21.........................................................أخالقهم   بناء   -2

 22...........................................................دين ك  دين ك   -3

 23.............................................................ينالد   امد  ع   -4

 24...............................................................اهلل بيت   -5

ر حل  املشكالت  24.........................................املحور الرابع: أرسا

 24..........................................................قوانني املنزل  -1

 25.................................................حتويل اخلسارة إىل ربح  -2

 26..................................................التعامل مع مشكالهتم  -3

 27................................................إدارة اخلالفات الزوجي ة  -4

5-  
 
 28...............................................الشائك:)العقاب(  ف  ل  امل

ن ٌز  عقل   -6  29........................................................ولدي ك 

 30........................................................متت ع بوقتك معنا -7

ت ٌب   رياً: اقرتاٌح أخ  30..............................................أنصح  هباوك 

*   * *  *  *  * 

 




